
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ég a gyertya – magyar 
népi mondóka, 
Nagymácséd (Pozsony) 
Giling-galang 
– magyar népi mondóka, 
Bihar (Bihar)
Ün-nep hó-nap – magyar 
népi mondóka, 
Mezőtelki (Bihar)
Ady Endre: Kis karácso-
nyi ének (részlet)
Sarkady Sándor: Jó hír!

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ritmusérzék fejlesz-
tése, jobb és bal irány 
gyakoroltatása, hang- és 
mozgásélmény össze-
kapcsolása az ünnepvá-
rással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Körjátékok, mímes-moz-
gásos játékok
Ritmikus szövegmon-
dás, ritmizálás tapssal, 
mozgással

JEGYZETEIM

Ég a gyertya, ég
45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, tánc és dráma, ének-zene)

A harangjátékok segítségével a gyerekek ritmusérzékének fej-
lesztése, illetve a jobb és bal irány gyakoroltatása. A gyertyaláng, 
harangszó összekapcsolása az ünneppel, ünnepvárással.

Áttekintő vázlat
1.1 Ég a gyertya, ég  45 perc

1.1a Körjátékok  20 perc
1.1b Harangoznak  25 perc

Összesen:  45 perc

Szükség esetén teremrendezés a körjátékhoz.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Ég a gyertya, ég 

1.1a Körjátékok 
Álljunk a gyerekkel körbe, legyünk mi a gyertya, amit meggyújtanak (ka-
runkat emeljük a fejünk fölé, tenyerünket összetéve, mint a gyertya lángja), majd 
lassan guggoljunk le, azt imitálva, ahogy elfogy a gyertya! 

Játsszuk el pantomimmozgással, hogy körbeadunk egy égő gyertyát: a tanító bal 
kezével fogja meg a képzeletbeli gyertyát, a jobbal takarja el a lángot, hogy el ne 
aludjon, és adja tovább a „gyertyát” a szomszéd gyereknek! A gyertya így vándo-
roljon körbe, kézből kézbe. 
Mikor visszaért, akkor a gyertya lángját adjuk körbe: minden gyereknek osszunk 
ki egy képzeletbeli gyertyát, majd a saját „gyertyánkról” gyújtsuk meg az első 
gyerek gyertyáját, aki gyújtsa meg a következő gyerekét, és így tovább! 

Majd játsszuk az Ég a gyertya, ég kezdetű körjátékot (magyar népi mondóka, 
Nagymácséd /Pozsony/) a következőképpen: a gyerekek fogják meg egymás 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

20
perc



JEGYZETEIM 

kezét, énekeljék a dalt, vagy ritmusosan mondják a szöveget, és amikor az utolsó 
szótaghoz érnek, guggoljanak le mindannyian! (A dal kottával együtt elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Vedd figyelembe!
A gyertyás játékok akkor a legizgalmasabbak, ha valódi gyertyával tudjuk játsza-
ni. Ám ez a baleset- és tűzveszély miatt nem lehetséges. Viszont ha elég fegyel-
mezett az osztály, körbeadhatunk pohárban vagy zárt mécstartóban mécsest, 
esetleg LED-lámpás mécsest. De az is elég, ha az asztalon elhelyezünk gyer-
tyatartóban egy égő gyertyát, miközben a gyerekek mímes-mozgásos játéka is 
megidézi a fényt.

1.1b Harangoznak
Kérdezzük meg a gyerekeket: Tudjátok-e, milyen hang hív templomba? 
Most legyünk mi a harang! De milyen harang? Legyünk kisharang! Mondogassuk 
ütemesen a következő Giling-galang  kezdetű magyar népi mondókát (Bihar):

Giling-galang,      ti-ti ti-ti
szól a harang.      ti-ti ti-ti

Dülöngéljünk is hozzá, negyedértékenként jobbra, illetve balra (pl. Giling jobbra, 
galang balra)!
Majd legyünk nagyharang, aminek lassabb a mozgása, mélyebb a hangja! Mondogas-
suk ütemesen az Ün-nep hó-nap kezdetű magyar népi mondókát (Mezőtelki, Bihar):

Ün-nep hó-nap,       tá-tá tá-tá
ün-nep hó-nap…      tá-tá tá-tá

Dülöngéljünk ehhez is, előbb negyedértékenként jobbra-balra (pl. Ün- jobbra,  
-nep – balra)! Majd lassítsuk le a mozgást: dülöngéljünk fél értékenként jobb-
ra-balra (pl. Ün-nep jobbra, hó-nap balra)!

Kérdezzük meg: Miért mondja a harang, hogy ün-nep-hó-nap? Miért ünnephónap 
a december? Milyen ünnepek vannak decemberben? 

Olvassuk el Ady Endre Kis karácsonyi ének című versének részletét, majd mondjuk 
el ezt is ütemesen és harangmozgással (negyedértékenként dőlve jobbra-balra):

Tegnap harangoztak,        ti-ti-ti-ti tá-tá
Holnap harangoznak,        ti-ti-ti-ti tá-tá
Holnapután az angyalok       ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti
Gyémánt-havat hoznak.        ti-ti-ti-ti tá-tá
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Sarkady Sándor Jó hír! című verse már egy bonyolultabb ritmusképlet, ahol a 
rövid-hosszú szótagok is alakítják a ritmust, nemcsak az ütemezés.
Olvassuk el a verset, majd játsszunk a következő szavak és sorok ritmusával felel-
gető harangjátékot! A pedagógus mondja a szavakat és tapsolja a ritmust, majd a 
gyerekek válaszként megismétlik.

Hópihe    ꟷ U U   tá-ti-ti
Hópihe, hópihe   ꟷ U U ꟷ U U  tá-ti-ti tá-ti-ti
Csöndes az éjszaka  ꟷ U U ꟷ U U  tá-ti-ti tá-ti-ti
hó hull   ꟷ ꟷ    tá-tá
hullongj   ꟷ ꟷ    tá-tá
Csöndes az éjszaka, hó hull ꟷ U U ꟷ U U ꟷ ꟷ tá-ti-ti tá-ti-ti tá-tá
Hópihe, hópihe, hullongj ꟷ U U ꟷ U U ꟷ ꟷ tá-ti-ti tá-ti-ti tá-tá

Végül beszéljük meg, mit jelent az, hogy napkelet csillaga feljön az égre! Milyen 
hírt sugároz a földre? Kinek az érkezését jelzi?

Vedd figyelembe!
A ritmusjátékba vont két sor Weöres Sándor A tündér című versének ritmusára 
épül, vesd össze: „Bóbita, Bóbita táncol”.
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